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Til Organisasjonsutvalget i VOFO
Studieforbundet kultur og tradisjon har behandlet spørsmålene i høringsbrev og har disse
kommentarene satt opp i tabell-format.
Forslag/spørsmål
Stemmevekting;
Hvert studieforbund kan møte med inntil tre
representanter med tale- og forslagsrett
Hvert studieforbund velger én representant med
stemmefullmakt på vegne av studieforbundet.

Styresammensetting:

Kommentar
ok
ok
ok

Utvalget mener at styret skal sammensettes bredt
og med personer som har komplementær
kompetanse slik at Vofo kan nå sine mål.
Antall medlemmer – I styret 7 (eller 9) inkl ansattes Alternative forslag: Styret består av 8 slik at
representant
ansattes representant ikke blir på «vippen», 8

Antall varamedlemmer– For styret 3 inkl vara til
ansattes representant
Kjønnsfordeling – Begge kjønn skal være
representert både i styret og i valgkomiteen
Departementstilknytning – Begge
departementstilknytninger skal være representert
både i styret og i valgkomiteen. I styret med minst
to medlemmer, inkl leder eller nestleder. I
valgkomiteen med minst ett medlem.

Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordeling eller
departementstilknytning.
Vofos regioner:
Vofos regioner skal følge den offentlige
fylkesinndelingen.
Vofo sentralt overtar arbeidsgiveransvaret for
regionkonsulentene
Det settes av ca. 3,5 årsverk (7 * 50 %) i

inklusive ansattes representant. En annen
variant kan være at ansattes representant får
observatør status, da kan de valgte styret
reduseres til 5 eller 7.
Ok
VOFO bør tilstrebe mest mulig lik kjønnsfordeling i
styret og alle utvalg.

Et greit prinsipp, men når leder og nestleder
velges for 2 år og velges ulikt gir dette liten
mening. Vi kan innføre prinsippet, og velge
leder og nestleder hvert år. Eller vi kan
tilstrebe representativitet ut fra hvilket
departementstilknytning totalt for styret og
tilstrebe rotasjon på leder/nestleder så sant
det er mulig.
Ok

Ok, men blant egne fylkesledd er det bekymring
for fylkestilskuddene når den demokratiske
enheten blir borte.
Ok, men VOFO bør ha ambisjon om en minst
50% stilling i hver region.

⚫ Side 2
regionene som finansieres med midler fra
statstilskuddet.
Det opprettes et fylkesutvalg i hvert fylke. Alle
studieforbund som er medlem av Vofo er også
medlem av fylkesutvalgene. Generalsekretær
oppnevner fylkesutvalgene etter nominasjon fra
studieforbundene.
Navn; Voksenopplæringsforbundets fylkesutvalg i
(Fylket)
Medlemskap Alle studieforbund som er medlem
av Vofo er også medlem av fylkesutvalgene.
Oppgaver
Fylkesutvalget kan i samarbeid med Vofos
administrasjon nasjonalt og regionalt:
Jobbe for bedre rammevilkår for
studieforbundenes opplæringsvirksomhet regionalt
Jobbe for bedre rammevilkår for Vofos arbeid
regionalt og nasjonalt
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Alternativt forslag; Fylkesutvalget oppnevnes av
styret i VOFO

Ok
Ok
Ok. Savner oppgave om å ha oversikt/kunnskap
om livslang læring i regionen.

Posisjonere/plassere Vofo i regionale
kompetanseforum.
Posisjonere/plassere Vofo i regionale forum for
frivillighet og ideell sektor.
Administrasjon
Utvalget er underlagt generalsekretæren og
generalsekretæren kan delegere dette ansvaret til
regionkonsulenten.
Møter
Det avholdes minst to fylkesutvalgsmøter pr. år.
Første møte i kalenderåret skal være et
konstituerende møte.
Utvalget kan opprette fagutvalg etter behov.

Alternativt forslag;
VOFO sentralt har ansvar for at hvert fylkesutvalg
har administrative ressurser.
Ok, men en del uavklarte spørsmål;
- Hvor lang tid utnevnes an for
- Hva konstitueres? Leder? Andre
oppgaver?
- Økonomi må avklares, det enkelte
studieforbund kan ikke pålegges å betale
for deltakelse. Det vil ramme de mindre
studieforbundene i regioner med små
eller ingen fylkestilskudd
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